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Tradiční Silvtr na Friedrichu od 9 hodin pro každého,
kdo přijde s hrníčkem a ním do něj, horká voda bude.
Před(po)volební zamyšlení
Anketa
Jindra Caitamlová

V mé anketě jsem oslovila nejen tzv.
mladou generaci a požádala „dítka“ školou
povinná i nepovinná o odpověď na následující otázky, ale i starousedlíky města:
1. Co byste popřáli do nového roku 2011
novému vedení města Chabařovice?
2. Co by Vás nového ve městě potěšilo
či překvapilo?
Hodně štěstí, co nejméně starostí a hodně
peněz pro město. Potěšilo by mě, kdyby u
školy bylo postaveno nové školní hřiště.
Valerie Sochorová, žákyně ZŠ
Panu starostovi bych přála, aby se nemusel moc rozčilovat a měl hezké Vánoce.
Přála bych si hezké koupaliště a velký kopec
na sáňkování. Natálie Průšová, žákyně ZŠ
Novému vedení přejeme krásné Vánoce
a především úspěchy a trpělivost v novém
funkčním období. A co by mě překvapilo?
Zlepšení autobusové dopravy, více kulturních akcí, zřízení nové restaurace a lepší
údržbu bytových jednotek ve vlastnictví města (půl roku nám zatéká do bytu). František
Uherek, student SŠ
Já bych především popřála novému
starostovi, panu Mgr. Josefu Kusebauchovi,
radnici hodně úspěchů a vyplněných přání,
aby investice do našeho města nepřišly nazmar. A také pevné nervy a hodně zdraví v
novém roce 2011. Co bych změnila? Celkově
autobusovou dopravu! Líbil by se mi klub
pro děti, kdy by měly přístup k počítači, ke
hraní společenských her, popřípadě zavést
různé výukové kurzy. Lucie Sakajtová,
studentka SŠ
Novému vedení radnice přejeme do nového roku 2011 pevné zdraví a úspěchy, které
povedou ke zlepšení našeho města. Co by
nás překvapilo? Myslíme si, že vzhledem k
tomu, že mají Chabařovice novou výstavbu,
kde žijí převážně mladé rodiny s dětmi, byly
by třeba jesle a další mateřská školka. Také
by se nám líbila nová moderní restaurace s
možností se slušně najíst a v létě posedět na
zahrádce. Manželé Anderlovi
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edím znuděně v křesle (počasí psabyvennevyhnalové), s nohama na stole
pokukuji do novin a současně na ČT 24, do
toho mi žena předkládá obsah poštovní schránky – jako obvykle hora letáků! Mezi nimi
nalézám modrou obálku.Nejsem překvapen
- v těchto předvolebních dnech jsem ji čekal.
Plynule přecházím z menu hypermarketů na
menu kandidátních listin. Po otevření obálky
jsem příjemně šokován!!! Celkem 105 mých
spoluobčanů je ochotno se podílet na správě
našeho městečka, městečka, ve kterém jsem s
přestávkou prožil báječných 31 let svého života!!! Příjemné zjištění, ale:..jsou si opravdu
všichni kandidáti vědomi toho, co to všechno
obnáší - moře zodpovědnosti, nadšení, neochoty druhé strany naslouchat, moje priorita
je vždy ta nejvyšší apod.? Tak nevím,ale
protože jsem bytostně optimistou, věřím, že
si to uvědomují, že si rovněž uvědomují, že
„...není na světě člověk ten, který se zachová
k lidem všem“.
Dávám si cigárko a přemýšlím, koho tedy
mám volit? Poměrně málo těch lidí znám
(Chabařovice silně omládly, kdysi mívaly
pověst města spíše starých lidí), přece musím
vymyslet nějaký racionální recept, nějaká
základní kriteria pro lidi, které chci volit?
Vždyť město je v podstatě jako podnik – má
svůj rozpočet, se kterým musí umět hospodařit, má cíl - spokojený občan - ke kterému
směřuje....sláva, už to mám !!! Vymyslel jsem
recept na to, jak, a koho volit!!! Máte-li zájem,
jukněte na to!

Vynikající, kvalitní a čerstvé
zastupitelstvo
Přísady:
- přiměřený počet mladých, ambiciózních a
vzdělaných lidí (raději větší množství )
- přiměřený počet starších, zkušených matadorů znalých této problematiky
Koření:
- kladný vztah k městu

- zdravá tvrdohlavost
- nekompromisnost v boji o bezpečnost ve
městě
Poznámka: Lze použít dle libosti i jiná koření
( ...a že by jich bylo..)
Vše řádně promícháme, necháme krátce
uležet a bez tepelných úprav podáváme.
Tento recept je moje know-how,“ uvařím“
jej dnes ve volební místnosti a jsem naprosto
přesvědčen, že dle něj vyhrají ti „moji“, zároveň ale přeji všem, aby vyhráli ti „vaši“ s tím,
že nemusí být ti „vaši“ nutně „moji“, kdyby
ale ti „vaši“ byli nakonec „moji“, nebylo by
to asi marné...
Sakra, nějak se do toho zamotávám...,
odcházím volit!
Přeji všem šťastnou ruku a pokud náhodou nevyhrají „vaši“, netruchlete a pomáhejte
těm“ našim“ tak, aby naše městečko vzkvétalo
ve prospěch nás všech!
P.S. Po oznámení výsledků můžeme kvalitu receptu konfrontovat, až se na „Husáči“
potkáme!
Petr Propper

Chabařovické NOVINY

Rozhovor se starostou
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tarostou města pro následující čtyřleté
volební období byl zvolen Mgr. Josef
Kusebauch. Ten není v komunální politice
nováčkem. Do funkce jde z pozice neuvolněného místostarosty a v minulých volbách
dostával od spoluobčanů nejvíce hlasů. Pokud
by již platil připravovaný zákon o přímé volbě starosty, stal by se jím jednoznačně a bez
problémů. Dnes mohou ještě volbu ovlivňovat
politické čachry.
Mgr. Josef Kusebauch šel do letošních
komunálních voleb s kůží na trh, jako jediný
veřejný kandidát na starostu. Byl proto mezi
„vybranými“, o které se zajímaly PRAVÉ
NOVINY místní ODS. To je již minulostí a
nás zajímá, jak on vidí budoucnost.
ChN: S jakou vizí jde město do nového
roku 2011?
JK: Rádi bychom hned pracovali na plnění
volebních programů. Následující rok ale bude
složitý z hlediska naplnění rozpočtových příjmů. Rozpočet je tím hlavním faktorem, který
určuje, co se bude ve městě dít.
ChN: Jak hodnotíš složení zastupitelů z
hlediska týmu, se kterým budeš rozhodovat o
budoucnosti našeho města?
JK: Tým složili voliči. Vybírali své kandidáty s nejlepším svědomím. Já jen doufám, že
nebudeme politikařit a napneme své síly pro
dobro města.
ChN: Očekávají se nějaké změny na městském úřadě?
JK: Často panuje představa, že by se po
volbách měly dít změny na úřadě. Ne, žádné
změny se neočekávají.
ChN: Čím to je, že při letošních volbách
obstála nejvíce profese učitele?
JK: Učitele zná mnoho lidí, působí na
ně důvěryhodně. Protože letos kandidovalo
učitelů nejvíce, téměž všichni uspěli, v zastupitelstvu jsou čtyři, vlastně pět.
ChN: O co bys rád požádal spoluobčany
prostřednictvím Chabařovických novin?
JK: Aby nedali na fámy a pomluvy a snažili se každý svým dílem přispět ke zlepšení
života v Chabařovicích. Třeba jen dobrou
náladou.

Chabařovické noviny
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a ustavujícím zasedání zastupitelstva
města bylo rozhodnuto o pokračování
vydávání Chabařovických novin. Toto rozhodnutí má podporu ve volebních programech
kandidujících stran a sdružení v komunálních
volbách našeho města. Zároveň bylo odhlasováno složení redakční rady, jejichž členové
získali stoprocentní podporu. Redakční rada
městských novin má k dispozici všechny
volební programy, které budou pro nás vodítkem, jak a na co se zaměřit. Ve volebních
programech zazněla mimo jiné poptávka po
větší informovanosti „hospodaření města“,
což vám chceme i prostřednictvím Chabařo-

OHLÉDNUTÍ
vických novin zprostředkovat.
I nadále budeme spolupracovat s našimi
školami, školkami, zájmovými kroužky, spolky, DPS a Charitou, abychom vám přiblížili
život v nich. Jsem si vědom, že i to přispěje ke
zlepšení soužití v našem městě. Chceme, aby
tyto noviny občany našeho města spojovaly
– ne rozeštvávaly.
To je náš cíl.
Redakční rada Chabařovických novin vám
všem přeje pěkné prožití vánočních svátků
a splnění všech vašich přání v novém roce
2011.
Stanislav Sochocký

Volby
K

omunální volby, které se v našem městě konaly 15. a 16. října, byly natolik
zvláštní, že je vhodné si je připomenout.
Chabařovice jsou konsolidovaným městem,
které svým obyvatelům vytváří optimální podmínky ke spolužití. Ve srovnání se sousedním
Chlumcem a Trmicemi dokonce působily před
volbami jako ostrůvek klidu v rozbouřeném
moři. Volby tak mohly proběhnout jako přátelské fotbalové utkání, jehož výsledek půjdeme
také přátelsky společně oslavit. Nestalo se tak.
Nestalo se tak z důvodu speciﬁcké volební
kampaně místní ODS. Ta si vysloužila hned
několik NEJ. Byla negativní, nejhalasnější,
plná osobních výpadů a pro ODS nejdražší
s historicky nejhorším výsledkem. Kulantně
řečeno – výsledek neodpovídal vynaloženému úsilí a vloženým ﬁnančním prostředkům.
I dosažené třetí místo je jistým podvodem.
Kandidátka ODS měla mít spíše okrasný efekt
za účelem získání hlasů, když byla sestavena
z občanů, kteří, jak se později ukázalo, o
práci v orgánech města nemají zájem. Lídr
OSD paní Jírová tomu nasadila korunu ve své
promluvě k občanům města, když na úvodní
straně volebního programu ODS vyjádřila
následující motto: „Máme zastupitelskou
demokracii, a pokud zvolení nejsou schopní
rozhodovat ve prospěch nás všech, neměli by
se nechat volit!“
Sama se nechala zvolit a jako první spolu s
dalšími kandidáty ODS se mandátu vzdala!?!
Do zastupitelstva města pak „vplulo“ béčko
kandidátky ODS, o které volič neměl ani zájem. Že se ODS dostala vlastním přičiněním
do izolace, bylo patrné již na ustavujícím
zasedání zastupitelů města, které se konalo
10. října. Plný jednací sál zastupitelů a občanů
města si vyslechl kritiku, která se snesla na
adresu ODS.
Kritizována byla zejména kontroverzní
tiskovina, vydávaná pod názvem Pravé noviny
Chabařovice, prostřednictvím které ti z ODS,
kteří pro město nic nevykonali, napadali občany, kteří pro město vykonali mnohé. Dále byly
zpochybňovány ankety, kterými ODS účelově
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vystupovala proti konkrétním skutkům a
věcem. Například proti „huntu“ (důlnímu
vozíku), umístěnému na kruhovém objezdu,
kterého se občané ihned zastali. Otázka z pléna
- co by ODS navrhla výstižnějšího k vyjádření
historie Chabařovic – zůstala nezodpovězena
a malý nenápadný huntík, který „někdo“ před
dvěma lety v nočních hodinách polil barvou a
který se stal téměř středobodem volební kampaně ODS, tak získává na popularitě.
Kritika se týkala i ostatních tendenčních
článků, kterými uvedený plátek jen hýřil. ODS
svojí speciﬁckou kampaní připravila i zdrcující
porážku senátoru MUDr. Sušickému (ODS),
který zde exhiboval při předvolebních akcích
místní ODS, zatímco jeho protikandidát Jaroslav Doubrava předvolebními Chabařovicemi
možná ani neprojel. Volební kampaň ODS
rozpoutala ve městě širokou diskusi. Rozhodně nelze paušalizovat, že ODS je špatná. V
minulosti sehrála významnou úlohu v rozvoji
našeho města. S úctou se zde vzpomíná na
předchozí zastupitele za ODS, jakými byli
například bývalý starosta Zbyněk Hrom, paní
učitelka Hana Eislerová, František Štolfa a
další. V problematice města byli zorientovaní,
nepolitikařili, když se o něčem vyjádřili, mělo
to hlavu i patu, jejich slovo mělo váhu, byli
slušní a hlavně si uvědomovali, že i po volbách
zde musíme společně normálně žít.
Za vším jsou zpravidla konkrétní lidé. Je
otázkou, zda současné vedení ODS je schopné
sebereﬂexe. Mimo excesů výše uvedených,
nebyly při volbách zaznamenány žádné mimořádné události, které by stály za zmínku.
Chování ostatních stran a sdružení bylo
naprosto korektní, odpovídající místu, kde se
téměř všichni znají a tudíž není potřeba nic
„předvolebně lakovat“. Volby s převahou vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů. Za nim
se umístilo Sdružení Chabařovických rodáků,
kterým stačilo na porážku ODS vydat foto a
jednoduchý, avšak výstižný volební program.
Volební účast v našem městě byla 52,3 %.
Letošní komunální volby daly jednoznačný
závěr - chabařovického voliče si nelze koupit
buřtem ani gulášem a bombastická volební
kampaň, pořádaná těsně před volbami bez
seriózního základu, jsou pouhým vyhozením
peněz. Skutečná volební kampaň totiž začíná
již první den po volbách.

Souhrn volebních výsledků
Pořadí

strana
Počet
sdružení hlasů

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SNK
SCHR
ODS
KSČM
ČSSD
SZSP
SZ

24,23
15,03
14,38
12,99
12,20
10,98
10,15

3246
2014
1927
1740
1635
1471
1360

Zastupitelé města Chabařovice:

SNK-ED: Mgr. Josef Kusebauch, Mgr. Elena
Urieová, Jiří Záhořík, Mgr. Josef Förster
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SCHR: Karel Chlad, Ing. Josef Müller
ODS: Mgr. Jiří Hladík, Bc. Tomáš Rieger
KSČM: Miroslav Přibyl, Mgr. Jan Baňas

OHLASY

Základní škola C o v e š k o l e
má nové vedení

ČSSD: Petr Kříž, Mgr. Pavel Caitaml
SZSP: Josef Hrneček, Vlastimil Pabián
SZ: Irena Scholzová
Zastoupení v orgánech města
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města
Chabařovice, byl zvolen:
Starosta města: Mgr. Josef Kusebauch,
Místostarosta města: Mgr. Jan Baňas
Rada města: Mgr. Josef Kusebauch, Mgr.
Jan Baňas, Jiří Záhořík, Petr Kříž a Vlastimil
Pabián
Redakční rada: Ing. Stanislav Sochocký,
Mgr. Gabriela Šteﬂová, Vlastimil Pabián,
Lada Šištíková, Mgr. Jindra Caitamlová a
Jaroslav Scholz

Volební programy

Pokud sestavíme pořadí z nejfrekventovanějších bodů volebních programů kandidujících stran a sdružení, tak přední místo
zaujímá péče o vzhled města, a to se vším,
co k ní patří.
Téměř všechny volební programy vyjadřují
potřebu pokračovat ve vydávání Chabařovických novin. Poptávka po Pravých novinách
Chabařovice zaznamenána nebyla.
Stejnou váhu mají podpora kultury, sportu,
spolkovému životu a řešení dopravní situace
ve městě.
Dále panuje shoda v boji proti kriminalitě
a zlepšení činnosti Městské policie.
Společným bodem je i požadavek na informace o hospodaření města, údržba a výstavby
dětských hřišť, údržba městských objektů
včetně škol a opravy komunikací. Požadavky
jsou také na zviditelnění historie města.
Ostatní body, nebo oblasti se ve volebních
programech vyskytují již samostatně.
Souhrn z komunálních voleb v Chabařovicích provedl Ing. Stanislav Sochocký

Pokud nebudete vědět
co na Silvestra

přijďte do Zátiší
O silvestrovskou
zábavu se postará
skupina RADEGAST
a vaše dobrá nálada
Tak neváhejte

Vstupné 80 Kč

Chabařovické NOVINY
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ne 10.11. 2010 v souvislosti s říjnovými komunálními volbami, byl ustavujícím zastupitelstvem zvolen nový starosta
města Chabařovice pan Mgr. Josef Kusebauch.
Pro výkon funkce starosty byl ve veřejném
zájmu uvolněl z funkce ředitele Základní školy
Chabařovice, kterou vykonával 14 let.
Následně rada města jmenovala s platností
od 1.12. 2010, nového ředitele školy pana
Mgr. Jiřího Sochora, který působil ve funkci
zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu
a splňoval kvaliﬁkační přepoklady v podobě
funkčního studia pro ředitele škol. Protože se
jedná o uvolnění pro výkon funkce ve veřejném zájmu na dobu určitou, může v souladu se
zákonem být nový ředitel školy jmenován bez
výběrového řízení. Pan Kusebauch tak nadále
zůstává zaměstnancem školy a v případě potřeby má právo se vrátit zpět na pozici ředitele.
Zároveň byla funkcí zástupce ředitele pověřena paní Mgr. Dagmar Brožová, učitelka
1. stupně základní školy. Paní Brožová v minulosti již ve funkci zástupce ředitele působila
a má patřičné zkušenosti a předpoklady. Pro
řádné zajištění výuky byli také přijati dva noví
učitelé, kteří přebírají úvazek bývalého ředitele
školy a částečný úvazek nové zástupkyně ředitele. Tyto skutečnosti však nemají žádný vliv
na obsazení třídních učitelů nebo na samotný
chod školy.
Jiří Sochor

Jistě znáte tu každodenní otázku „Co ve
škole“? Na kterou děti radostně odpovídají
„nic“ v lepším případě „dobrý“. Zkušený
rodič pozná, že se bez doplňujících otázek
více nedozví, nezkušený rodič prvňáčka se
na základě této odpovědi může domnívat, že
se dítko „nic“ neučilo, anebo dnes vyučování
odpadlo, proto je to „dobrý“.
Jako rodič prvňáčka jsem uvítal otevřený
přístup školy pro každého rodiče se zájmem
o vzdělání svých dětí a to možnost účastnit
se libovolné vyučovací hodiny. Prostě mě
zajímalo, co je to „nic“ a „dobrý“.
Při výběru a domluvě konkrétní hodiny,
na kterou bych se mohl přijít podívat, jsem
zalovil v paměti a vzpomínal na svůj nejoblíbenější předmět. Byl to požární poplach a
branné cvičení. Branné cvičení na škole již
proběhlo a požárních poplachů mají prvňáčci v
rozvrhu poskrovnu, proto konečná volba padla
na čtení-psaní. Konec konců, číst a psát jsem
se učil v minulém století, tak se třeba něčemu
i přiučím. Při vstupu do třídy na mě školní
atmosféra dýchla natolik, že mi na chvíli hlavou probleskla myšlenka, zdali mám všechny
pomůcky a kdo mi dá opsat úkol.
Výuka probíhala formou hry a paní učitelka
dokázala do hry vtáhnout nejen děti, ale i mě
do té míry, že jsem měl hřejivý a blažený pocit
z toho, že znám správné odpovědi na všechny
otázky, což se mi ve škole běžně nestávalo.
Tento pocit přetrval až do chvíle, než jsem
si uvědomil, že jsem v první třídě jen na návštěvě. Překvapilo mě, kolik toho děti během
jedné hodiny probraly. Viděl jsem 6x přednes
básně, 2x divadelní představení, 1x čtení
pohádky o písmenkách, 1x detailní shrnutí
aktuální meteorologické situace, 2x pohybové
hry, 1x hromadné pěvecké vystoupení, samozřejmě čtení atd. Také mě překvapilo, když
paní učitelka řekla, že děti budou procvičovat
vlašťovky. Jestli si dobře vzpomínám, tak biologii polétavých opeřenců jsme probírali až v
páté třídě. Nakonec se z vlašťovek vyklubalo
psaní malého „L“, které dětem po drobných
opravách nedělalo problémy. Na konci hodiny
děti řekly, co se jim z vyučování líbilo, co jim
šlo, co jim nešlo a navzájem se pochválily. A
tak každodenní dětské „nic“ a „dobrý“ dostalo
konkrétní podobu.
Zrovna tak jsem přivítal i možnost podívat
se na kroužek keramiky. Stojí za to vidět rozzářená očička upatlaných dětí, jak vlastnoručně
a s patřičnou hrdostí tvoří svá díla. Kroužek
keramiky mají děti už ve školce a je jen
dobře, že má pokračování i ve škole. Kromě
procvičení jemné motoriky se děti seznámí s
novými materiály a technologiemi zpracování,
přizpůsobenými jejich věku a schopnostem.
Následně se mohou pyšně chlubit rodičům a
babičkám vlastními výrobky. O oblibě a účelnosti tohoto kroužku svědčí nebývalý zájem
dětí. Jako bonus si mohou rodiče společně s
dětmi vyzkoušet keramickou tvorbu na společném kroužku keramiky.
Zbyněk Tichý
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Od Stébla ke Kukymu na základní škole praktické

Z

ačátek nového školního roku na naší
škole byl ve znamení atletických
závodů Stéblo 2010, které se uskutečnily na
Městském stadionu Ústí nad Labem již 15.
září. Za školu se jich zúčastnilo 5 chlapců a 3
dívky. Děti soutěžily ve skoku z místa, skoku
delekém, běhu na 100 m a vrhu koulí. Mezi
chlapci zvítězil s přehledem Vlado Batyi před
Františkem Šugárem a mezi dívkami Kateřina
Sazimová před Evou Olešnanikovou.
Celoroční soutěží s ekologickou náplní

je Zelená škola.
Při vyhodnocení v
Domě dětí a mládeže v Ústí nad
Labem zástupci
školy převzali diplom zatřetí místo
v kategorii speciálních zařízení.
V době uzávěrky tohoto čísla

ChN vrcholí na
Speciální škole Severní Terasa soutěž
o nejdelšího hada
Plasťáka. Letošní
náš had má délku
101 metr. 30.listopadu jsme v Mediacentru odevzdali
v rámci soutěže o
nejhezčí Kiwanis

panenku ﬁgurky Kukyho, které zhotovila v
rámci pracovního vyučování děvčata ze sedmé
až deváté třídy pod vedením paní ředitelky.
A čím žijí naši žáci v těchto okamžicích?
Předně je to výlet na Mikuláše do Prahy na 3D
projekci. A všechny třídy se připravují na 22.
prosince, kdy v poslední den školy v tomto
roce proběhne tradiční besídka.
Na úplný závěr vám i jménem kolektivu
naší školy přeji příjemné Vánoce a mnoho
zdraví a štěstí v roce 2011.
Jiří Capljuk

Mateřská škola Chabařovice ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY
Prázdninová rekonstrukce
kuchyně a jídelen v mateřské škole

B

ěhem prázdnin došlo k nutné rekonstrukci kuchyně a jídelen mateřské
školy. Náhradní provoz v době, kdy školka
neměla již dovolenou, byl
zajištěn v prostorách družiny
Základní školy Chabařovice.
Poslední den v červnu už byla
přestěhovaná lehátka, peřinky
a další potřebné věci v základní
škole.
V rekordním čase se přeměnily nevyhovující prostory v moderní, hygienickým
normám odpovídající kuchyň
a jídelny. To s sebou přináší

Kuchyň ve školce před
rekonstrukcí
A zde po celoprázdninové
rekonstrukci
samozřejmě malování navazujících chodeb, lehárny a
vestibulu. Následoval úklid a
stěhování zpět do školky. Blížil
se první zářijový den a školka
byla připravená pro naše děti.
Pomáhali rodiče, učitelky, paní
kuchařky a uklízečky, a to
nad rámec své pracovní doby.
Nyní jsou v jídelnách barevné
stolečky ve tvaru půlměsíce a
v lehárně nová lehátka.

K

Dny radosti,
pyžamkový den

aždý rok v září si plánujeme tématický
den. Letos to byl - pyžamkový. Nechyběla přehlídka pyžamek na molu, cvičení s
polštářky a plyšáky. Přišla mezi nás i klaunice
„KIKI“, která s dětmi nejen tančila, ale i soutěžila. Dny radosti nám dávají možnost uvolnit
se a prožívat společnou radost. A to se nám
povedlo.
Alena Vaněčková
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Informace z městského úřadu Životní jubilea

SVATEBNÍ OBŘADY
Po projednání dne 10.11.2010 byla Zastupitelstvem města s platností od 01.01.2011 stanovena doba pro svatební obřady, bez správního
poplatku, na každou poslední sobotu v měsíci
od 8:00 do 15:00 hod.. V ostatní dny bude
dle zákona č. 634/2004 Sb., položka 12/C, o
správních poplatcích účtován správní poplatek
ve výši 1000,-Kč.
Přehled osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství pro volební
období roku 2010 - 2014: starosta města
Mgr. Josef KUSEBAUCH, místostarosta
města Mgr. Jan BAŇAS, člen zastupitelstva
Jiří ZÁHOŘÍK.
POZVÁNÍ
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ, na kterou vás
tímto srdečně zveme, bude v kostele Narození
Panny Marie v Chabařovicích dne 24.12.2010
ve 20:30 hod.
Lada Šištíková
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení občané, za zvuku vánočních koled
prožijte společně ničím nerušenou radost tohoto krásného vánočního času. Jsme přesvědčeni,
že naše město je pěkným místem nejen k
bydlení a práci, ale i ke spokojenému životu.
Mnozí z nás vzpomínají v tento vánoční čas
na ty, kteří už mezi námi nejsou a jiní se radují
ze splnění tajných přání. Ať se vám všem v
příštím roce podaří ve zdraví splnit všechny
důležité úkoly a každodenní povinnosti, které
vás čekají. Přejeme všem klid, štěstí a pohodu
po celý rok 2011.
kolektiv zaměstnanců MěÚ

RODINNÉ PASY
Slevy pro rodiny s dětmi
Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření
arealizace systému poskytování slev a dalších
výhod rodinám s dětmi. Projekt funguje v ČR
od roku 2006. Tento projekt je ﬁnancován
Ústeckým krajem, který se zapojil v polovině
roku 2008.
Projekt je založen na systému poskytování
slev pro rodiny (i neúplné) s alespoň jedním
dítětem do 18 let věku. Účast v projektu a
využívání slev je pro rodiny bezplatné.
Držitelům rodinných pasů vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na slevu ve výši
5-50% a to v oblasti služeb (hotely, restaurace,
obchody) a volnočasových aktivit (kulturní a
sportovní zařízení, zoologické zahrady, hrady,
zámky atd.), ale i v rámci slevového systému
Sphere card, který nabízí slevy v širokém
spektru oborů v celé ČR a na Slovensku. Slevy
lze uplatnit také v rámci projektu Familienpass
v Dolním Rakousku.
Registrace:
- on-line na www.rodinnepasy.cz
- e-mailem: usti@rodinnepasy.cz
- telefonicky na čísle: 543 211 254
- registračním formulářem na adresu kontakt-

ního centra o Rodinné pasy, P.O.BOX 130, 400
01 Ústí nad Labem
Podmínky registrace:
- trvalé bydliště žadatele v Ústeckém kraji
- minimálně 1 dítě v rodině mladší 18-ti let
- karta projektu je vystavována všem rodinám,
včetně náhradních nebo s jedním rodičem
Na základě evidence je žadateli (rodině)
bezplatně vystavena karta a zaslána na adresu
bydliště společně s informací k užívání karty
a odkazy na databáze poskytovatelů, kontakty
atd. Karty se tisknou v cyklech a doba dodání
cca 4-6 týdnů. Při prokázání se kartou RP
vzniká držiteli nárok na uplatnění slevy (týká
se vyznačených poskytovatelů) – kompletníseznam poskytovatelů naleznete na www.
rodinnepasy.cz nebo u partnerské slevové sítě
Sphere card – www.sphere.cz.
Do systému Rodinné pasy se mohou také
zapojit noví poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce na www.rodinnepasy.
cz nebo v rozesílaných e-aktualitách. Bližšíinformace na www.rodinnepasy.cz.
Nábor poskytovatelů zajišťuje: paní Vocásková, tel. 603 520 502, 472 778 152.
Lada Šištíková

Trochu vánočního humoru

J

aký největší dárek by televize daly mužské části publika? Kdyby se sportovní
přenosy přestaly křížit s telenovelami!

V

ánoční nákupy. Zrovna byly Vánoce,
a tak byl soudce příjemně naladěn.
Přátelsky se ptá předvedeného muže, za co je
tady. Za předčasné vánoční nákupy, odpověděl
muž. To přece není trestné, povídá soudce. A
jak brzy jste nakupoval? Tak dvě hodiny před
začátkem otevírací doby.

V

ánoční dárky: Baví se dvě sousedky.
„Co ti dal manžel k Vánocům?“ ptá se
první. „Norkový kožich.“ „ A sedí?“ „Jo, sedí,
měli tam totiž průmyslovou kameru.“

R

ozzuřený medvěd. Chodí takhle po
zasněženém lese děsně naštvaný
medvěd! Tu vzteky kopne do stromu, tam do
krmelce, popere se se zajícem a přitom pořád
hořekuje: „ Že já blbec jsem si dával v září
to kafe.“

D

árek! Přijde pan Novák do obchodu
a vybírá manželce vánoční dárek. Jenomže je trochu držgrešle, a tak chce utratit co
nejmíň. Prodavačku tím dohání k šílenství, ta
neustále vybaluje a zabaluje jednu věc za druhou, ale pan Novák si ne a ne vybrat. Nakonec
ho napadne se mladé prodavačky zeptat: „A
kdybyste vy byla moje manželka, co byste si
přála k Vánocům?“„Jiného manžela“, odpoví
paní prodavačka.
Jindra Caitamlová

Ať každodenní svlo prozáří další dny
všem uvedeným občanům, kterým oslava životního jubilea připadla na míce
září až prosin 2010:

Dzurková Gerda
Bělohlavá Jana
Štefl Eduard
Jíra Jan
Kratěnová Václava
Janda Ludvík
Vajner Josef
Doubková Růžena
Lukášová Božena
Daduová Soňa
Kužel Stanislav
Pekárnová Eva
Englová Magda
Žižková Libuše
Páv Jaroslav
Novotný Antonín
Charvátová Františka
Koudelová Anna
Melichar Jaroslav
Klabanová Drahomíra
Šuterová Emilie
Doušová Jarmila
Žižka Rudolf
Bělohlavý Josef
Lachmannová Olga
Šmídová Růžena
Bartošová Miluška
Tomek Josef
Přejeme všem spokojeně prožité další
dny života, hlavně pevné zdraví doprovázené láskou bližních.
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Chabařovický fotbal v problémech

P

řes dobré předsevzetí před začátkem
sezóny zapojit do A družstva v 1.B.třídě
krajské soutěže co nejvíce mladých odchovanců, se nedaří tyto hráče dostatečně provázat s
tou zkušenější částí chabařovického družstva.
Po podzimním kole soutěže 2010-2011 tak
družstvo ﬁguruje na posledním 14.místě tabulky se 7 body (1vítězství, 4 remízy, 8 porážek).
Pro jaro tedy nelítostný boj o udržení v soutěži,
kterou hraje A tým už asi 15 let. Navíc přes
dobrý začátek se nedaří ani B-družstvu, když
v nejnižší 3.třídě okresní soutěže se pohybuje
těsně před dnem soutěže, na 10.místě dvanác-

tičlenné tabulky. Dobře si v tomto soutěžním
ročníku vede družstvo dorostu ve sdruženém
okresním přeboru Ústí nad Labem a Teplic.
Na tradice chabařovické kopané je to
ovšem dost málo, když po celá desetiletí byly
vychovávány celé generace hráčů především
od těch nejmenších, mladších a starších žáků.
Tento nedostatek se určitě v důsledku projeví
v nejbližší budoucnosti. Je to ale především
škoda pro chabařovické kluky, když nemají
kde svoje potencionální ambice ve sportu
uplatnit a tím více se budou bezcílně potulovat po ulicích a parcích, jak to už v této době
zažíváme. Kromě určité žákovské základny
v nohejbalu, ﬂorbalu a hasičském spolku tak
pro mnoho „mlaďasů“ není v Chabařovicích
dostatečná sportovní náplň a při výrazných
obecných nedostatcích v úrovni tělesné výchovy na školách nám roste před očima generace
televizních a počítačových přitloustlých a
líných mladých, a to ještě s naším významným
negativním přispěním.
Jaké je možné východisko? Je to velmi
složité v této době. Určitě přes zapojení více
lidí do sportovních klubů. To je ale zase jen
pohádka. Další jsou ﬁnance. Nezájem nebo
ﬁnanční problémy v rodinách tomu přispívají.
Určitým východiskem je změna ﬁnancování
sportovních klubů, jak to již praktikují některé sportovní svazy a obce. Veřejné ﬁnance
přímo podmiňovat péčí o mládež, to znamená
přerozdělit dotace do klubů a spolků, které
mládež vychovávají. A naopak. Potom s nutností ﬁnancování z vlastních zdrojů vyššími
příspěvky dospělé části sportující veřejnosti.
Asi se tyto názory nebudou líbit, ale určitě je

to na zamyšlení, a to myslím určitě obecně,
nikoliv jen ve fotbalu, i když se tento článek
začal fotbalem zpočátku zabývat.

Vo l e j b a l
2. liga zatím velkým příslibem

N

ováček 2.volejbalové ligy, družstvo
mužů VK Slovan Chabařovice, si
vede velmi dobře. V závěru podzimní části,
tedy po polovině soutěže, se drží ve zlatém
středu tabulky a potichu si přejeme, aby tomu
tak bylo i na konci soutěže. Po 17.kole je družstvo Chabařovic na
4. místě s 25 body (8
vítězství, 9 porážek) a
na bronzový stupínek
má ztrátu pouhý 1 bod.
Do poloviny soutěže
ještě zbývají domácí
utkání s VK Příbram
„B“, který je na 7.místě aktuální tabulky. Do
vydání tohoto čísla
Chabařovických novin se kromě těchto
utkání sehrají ještě v
tomto roce odvety na
půdě stejného soupeře jako první kolo druhé
poloviny soutěže.
Mladý tým má pochopitelně ještě své
rezervy a také mládí se trochu „podepsalo“
na některých možná zbytečných porážkách.
Především v 5 zkrácených hrách 5.setu se
nepodařilo utkání dovést do vítězného konce.
Přesto to je zatím skvělý výsledek několikaleté přípravy na tuto soutěž při významné
spolupráci s ústeckým extraligovým klubem
SKV Ústí n.L. Nemalou zásluhu na tom má
i velmi dobré funkcionářské zázemí, v čele
s trenérem družstva Karlem Kindermannem
a funkcionářem-kustodem týmu Jaroslavem
Mošničkou.

Nohejbal
dává o sobě stále vědět

U

ž je to trochu „ohraná písnička“ a
doufám, že tímto článkem už někoho
neotrávím, protože se to stále v Chabařovických novinách opakuje. Žáci i dorostenci se
dále zúčastňují vrcholných republikových
akcí. V současnosti to jsou především starší
žáci, kteří po republikovém mistrovství trojic
a dvojic v Českém Brodu se na podzim zúčastnili i nejvyšší soutěže ČR v jednotlivcích. V
Brně opět za vedení R.Sehrigové a koučování
A.Rypky se umístil Martin Sehrig na konečné
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4.příčce České republiky a určitě si i on sám
moc přál umístění „na bedně“. Má to však ještě
před sebou, vždyť jeho někteří soupeři byli o 2
roky starší. Záleží jen na něm, kam to dotáhne.
Přes naše přesvědčování se už věnuje výhradně
nohejbalu a fotbal si zahraje jen příležitostně.
Na Mistrovství ČR se dobře držel i druhý
chabařovický zástupce Tomáš Doubek, který
pro lepší umístění potřebuje více sebedůvěry a
odpustit si výkyvy v jednotlivých setech.
Další významnou příležitostí na republikové scéně měli dorostenci A.Rypka a O.Falát
v turnaji dvojic Poslední smeč v Praze na
Kotlářce. S určitým problémem 2 leváků v
týmu se popasovali velmi dobře, když uhráli
2. postupové místo ve skupině, los play-off
je však svedl bohužel s pozdějším vítězem
domácího družstva. Umístění na 9.-16.místě
je tak trochu standard této dvojice.
V dalším víkendu čeká ještě naše žáky
obdobná republiková soutěž Poslední smeč
starších žáků trojic v Prostějově, která je zahrnutá do seriálu Poháru Českého nohejbalového
svazu. Poslední příležitost má v této kategorii
starších žáků Martin Klaban, který pro příští
rok hlásí přestup do dorostu.

Určitě velkým zážitkem pro naše mladé
nohejbalisty (a snad i pro 3 dospělé) byla účast
na Světovém poháru UNIF CUP v Nymburku
za účasti 5 států v kategorii mužů, juniorů a
žen. Vrcholné nohejbalové umění především
tradičních špiček České republiky a Slovenska
bylo určitě pro mlaďase tou správnou inspirací
pro jejich další sportovní vývoj. Kromě toho
viděli i exhibiční utkání fotbalových legend
– mj. předsedy Fotbalového svazu Ivana
Haška, Siegla, Svobody, Vízka a také Ládi
Šmicera, který si dobře vzpomínal na svoje
vystoupení na Mezinárodním nohejbalovém
kempu v Chabařovicích letos v červenci.
V závěru roku čeká chabařovický nohejbalový klub tradiční turnaj singlů za účasti
celé členské chabařovické základny. Je to už
obvyklé ukončení sportovního roku s bilancováním sportovních výsledků a s dobrou
náladou pro vykročení do další, jistě bohaté
sezóny.
A nyní už zbývá jen velké přání krásných
a klidných vánočních svátků a úspěšné vstoupení do nového roku 2011.
Vlastimil Pabián
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